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Jornal Domingo

Eliminação de HIV sífilis e hepatites
Ainda no quadro da visita a Cabo Delgado, Isaura Nyusi procedeu ao lançamento do plano
Nacional de tripla eliminação da transmissão do HIV, sífilis e hepatite virais, acto que teve
lugar no distrito de Chiure. Página 03

Melhorada a capacidade de diagnostico de HIV/SIDA
Na sua visita à Cidade de Maputo, o Chefe de Estado procedeu

à inauguração do

Laboratório de Biologia Molecular, no Hospital Geral de Mavalane, destinado a testar a
carga viral dos pacientes com HIV/SIDA, bem coo apoiar na testagem da Covid-19. Página
04

Inquérito: O que esta a falhar na prevenção da Covid-19?
É cada vez mais crescente o numero de infectados pelo novo coronavírus no país. Domingo
saiu a falhar na prevenção da Covid-19 rua para interagir com os leitores com vista a
perceber o que esta. Página 19

Mais 109 casos de Covid-19
Mais 109 casos positivos da Covid-19 forma anunciados ontem, passando para 3304 o
numero cumulativo de infectados no pais. Página 24
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Jornal O País

109 casos positivos da COVID-19
O país registou mais 109 casos positivos de COVID-19. Nas últimas 24 horas, foram
testados 1251 casos suspeitos. Todas as amostras testadas nas últimas 24h foram em
laboratórios do sector público.
Dos novos casos positivos hoje reportados pelo Ministério da Saúde, todos são de indivíduos
de nacionalidade moçambicana, sendo que 102 casos são de transmissão local e sete são
importados.
http://opais.sapo.mz/109-casos-positivos-da-covid19

Jornal a Verdade

MISAU reprova aulas presenciais em importantes
instituições de Ensino Superior nas cidades de Maputo e
Nampula
Importantes instituições de Ensino Superior, localizadas nas cidades de Maputo e Nampula,
e centenas de Ensino técnico Profissional foram reprovadas pelo MISAU para retomarem as
aulas presenciais esta semana.
http://www.verdade.co.mz/misau-reprova-aulas-presenciais-em-importantes-instituicoes-deensino-superior-nas-cidades-de-maputo-e-nampula/?fbclid=IwAR1CEwQzQpOOJblY9p3iVZ-O4iHf5baBN9g7dLRgvBeGrXsfPww65cECek

Mais de três centenas dos infectados pela Covid-19 em
Mocambique são crianças
Mais 109 infectados pelo novo coronavírus foram diagnosticados neste sábado (22),
elevando para 3.304 o cumulativo de casos positivos da covid-19 em Moçambique, mais de
três centenas são crianças. Entretanto o Ministério da Saúde aconselha as pessoas “com mais
de 65 anos de idade, doentes crónicos com diabetes, hipertensão, cancro, HIV, tuberculose,
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asma e mulheres grávidas a assistirem às celebrações religiosas através de meios de
transmissão alternativos (televisão, rádio e plataformas digitais) ou a optarem por horários
em que as celebrações são menos frequentadas”.
http://www.verdade.co.mz/mais-de-tres-centenas-dos-infectados-pela-covid-19-emmocambique-sao-criancas/?fbclid=IwAR38QiBFBFlCJ-oiT8JXXtr4cMdw5TCq0gMDg9gTdmO9R5mEj9UytoJqcQ

LUSA
Covid-19: Vendedores de rua em Maputo desafiam
doença para fugir à fome
Em todo o mundo, as recomendações são de distanciamento devido à covid-19, mas os
vendedores de rua em Moçambique desafiam a doença, vão ao encontro de quem passa e
juntam-se em mercados informais, procurando fugir à fome.
https://www.lusa.pt/article/lqT~RzOu3Eu0yDxAlC1TSTMSZM5iuSI1/covid-19vendedores-de-rua-em-maputo-desafiam-doen%C3%A7a-para-fugir-%C3%A0-fome

Covid-19: Mais 109 casos em Moçambique elevam total
para 3.304
O Ministério da Saúde de Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 109 casos
positivos de covid-19, elevando o total para 3.304 e mantendo-se com 20 óbitos, informou
hoje a entidade em comunicado.
Os novos casos, seis dos quais menores de cinco anos, estão distribuídos entre as províncias
de Maputo (39), Inhambane (um), Sofala (dois), Manica (seis), Nampula (seis), Niassa (um),
cidade de Maputo (47), e Cabo Delgado (sete).
https://www.lusa.pt/article/lqT~RzOu3EswQNthgHnRWjMSZM5iuSI1/covid-19-mais-109casos-em-mo%C3%A7ambique-elevam-total-para-3-304
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Propagação da Covid-19
O país registou nas ultimas 24h 109 novos casos da Covi-19
Mocambique continua com 20 óbitos por covid-19.

TV Miramar

Moçambique tem mais 109 casos de covid-19 e 68
recuperados nas últimas 24 horas
Moçambique conta com um total de 3.304 pessoas infectadas pela covid-19. Dos quais
3.063 são de transmissão local e 241 importados. Destes casos registados hoje, 109 foram
registados nas ultimas 24 horas após análises laboratoriais. Destes novos casos, todos são de
moçambicanos e todos se encontram em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o
processo de mapeamento dos seus contactos. Fala Moçambique
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Covid-19
Mocambique tem mais 109 casos da Covid-19.
País tem um cumulativo de 3.304 casos positivos registados, dos quais 3.063 casos são de
transmissão local e 241 casos importados, segundo informa o Ministério da Saúde.
Telejornal
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